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Introduction 

 ت ، فيي تشكؿ المؤشرات الجغرافية وسيمة ىامة لمتعرؼ عمى منشأ السمع والخدما
تسػػػتعمؿ فػػػي تشػػػجيع التجػػػارل ، ته تواػػػش لممسػػػتيمؾ المنشػػػأ الجغرافػػػي لممنتجػػػات 

 الهي غالبًا ما يرتبط بصفات نوعية يبحث عنيا المستيمؾ .

  فػػاها كانػػت العامػػة التجاريػػة تشػػارل يسػػتخدميا المصػػنعوف لو التجػػار لو الشػػركات
 .ليميزوا منتجاتيـ وخدماتيـ عف منتجات منافسييـ وخدماتيـ 

                فػػػػاف المؤشػػػػر الجغرافػػػػي يسػػػػتخدـ ليبػػػػيف لممسػػػػتيمؾ لف المنػػػػت  صػػػػادر عػػػػف مكػػػػاف 
يجػػػوز لكػػػؿ المنتجػػػيف الػػػهيف يصػػػنعوف منتجػػػاتيـ فػػػي هلػػػؾ المكػػػاف لف  و  ،معػػػيف

 ينتفعوا بيها البياف .

يمكػف لف يسػػتعمميا جميػػع مصػػنعي  " صــنف فــي رويرــرا "فمػالًا تها كانػػت عبػػارل  
( ال يمكػػػػف أحػػػػد لف Swatchا تال لف العامػػػػة التجاريػػػػة  السػػػػاعات فػػػػي سويسػػػػر 

 .Swatchيستعمميا عمى الساعات تال شركة 

  نمػػػا  االنتفػػػاعوال يقتصػػػر بالمؤشػػػرات الجغرافيػػػة عمػػػى المنتجػػػات الزراعيػػػة فقػػػط ، وا 
بيا إلبػراز صػفات محػددل  االستعانةتستعمؿ لياًا لممنتجات الصناعية ، ته يمكف 

امػػؿ بشػػرية يخػػتص بيػػا مكػػاف منشػػأ تمػػؾ المنتجػػات مالػػؿ فػػي المنػػت  ترجػػع تلػػى عو 
 الميارات الصناعية .

 ،زاء ىهه اأىمية البالغػة لممؤشػرات الجغرافيػة ودورىػا فػي تشػجيع التجػارل الدوليػة  وا 
و تزاء اخػتاؼ مفيػـو ىػػها المصػطمش مػف دولػػة تلػى لخػري ووروده فػػي العديػد مػػف 

ىػػهه الوراػػة سينصػػم عمػػى ماىيػػة فػػاف مواػػوع  المعاىػػدات و االتفاايػػات الدوليػػة ،
 المؤشرات الجغرافية وطرؽ حمايتيا عمى المستوييف الوطني والدولي .
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 المؤشرات )البيانات( الجغرافية:ماهية 
 ؟  ( البيانات الجغرافية بمصطمح المؤشرات الجغرافية )ما هو المقصود 

Geographical indications 

 وهل المؤشرات الجغرافية تختمف عن 
  Indication of Source  بيانات المصدر : -1
  Appellation of origin  ترمية المنشأ : -2

 وىؿ توجد عااة بيف ىهه المصطمحات جميعيا ؟ 

 :  Indication of sourceبيانات المصدر :  -2

 بـاريس معاهـدة( مػف 11( والمادل  2( فقرل  1ىها المصطمش في المادل   استخدـ 
بشػػػأف امػػػع  مدريـــد اتفـــاقالصػػػناعية ، واسػػػتخدـ لياػػػًا فػػػي  بشػػػأف حمايػػػة الممكيػػػة

 بيانات مصدر السمع الزائفة لو الماممة .

 ش بمعاىػدل بػاريس لو باتفػاؽ مدريػدوبالرغـ مف لنو ال يوجػد تعريػؼ ليػها المصػطم ،
تاػمنت عبػارل تواػش المقصػود بيػها ( مف اتفاؽ مدريػد 1( فقرل  1تال لف المادل  
 المصطمش .

 نص تمك المادة عمى أن:حيث ت -      

  deceptive     لو ماػماً  Falseزائفػًا   لي سػمعة تحمػؿ بيانػًا  -1      
يتـ بموجبو اإلشارل بصػورل مباشػرل لو غيػر مباشػرل تلػى لف لحػد البمػداف 
التػػي يطبػػؽ عميػػو ىػػها اإلتفػػاؽ ، لو لحػػد اأمػػاكف الوااعػػة فيػػو ، ىػػو بمػػد 

د تستيرادىا في لي بمد مػف ىػهه لو مكاف المنشأ ، يقع الحجز عمييا عن
 . (  البمداف
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 وبالتالي فإن المقصود ببيان المصدر : 
كػػؿ عبػػارل لو تشػػارل تسػػتعمؿ لمداللػػة عمػػى لف سػػمعة مػػا لو خدمػػة مػػا تػػأتي مػػف بمػػد لو 

جغرافػي لممنػت  ؿ عمػى المنشػأ الد، ومػف الػـ فػاف بيػاف المصػدر يػمنطقة لو مكاف معيف
اجعػػػػة ر  ة لو ليػػػػة خصػػػػائص بيػػػػا عموف نوعيػػػػة السػػػػولكػػػػف ال يتطمػػػػم لف تكػػػػلو السػػػػمعة 

 بصورل لساسية تلى منشأىا الجغرافي .

 المصدر :  لبيانات مثال

 " Made in Swiss" لو "صنف في رويرراعبارل   

 ىي بياف يعرؼ المشتري بمقتااه لف بمد اإلنتاج ىي سويسرا .       

 

   Appellations of originترميات المنشأ :  -9

 و شػػػبونو بشػػػأف حمايػػػة تسػػػميات المنشػػػأ تفػػػاؽ لؼ ىػػػها المصػػػطمش فػػػي انجػػػد تعريػػػ
 Lisbon -" باتفـــــاق لشـــــبون  تسػػػػػجيميا عمػػػػػى الصػػػػػعيد الػػػػػدولي والمعػػػػػروؼ

Agreement" 

  حيػػػث لنشػػػأ ىػػػها اإلتفػػػاؽ نظػػػاـ دولػػػي لحمايػػػة تسػػػميات المنشػػػأ المتمتعػػػة بالحمايػػػة
 يًا .تفاؽ ، بؿ وتسجيميا دولنية في لحد البمداف اأعااء في االالوط

 ( من إتفاق لشبون  عمى أن : 9تنص المادة )حيث  -      

مية الجغرافيػة أي تعني تسمية المنشأ ، طبقًا ليها اإلتفاؽ ، التسػ - 1     
وجيػو ، التػي تسػتخدـ لمداللػة عمػى لحػد المنتجػات الناشػئة بمد لو تاميـ ل

كميػة  ووالتػي تعػود جودتػو وخصائصػ ،في ىها البمد لو اإلاميـ لو الجيػة
هلػػػػػؾ العوامػػػػػؿ الطبيعيػػػػػة  البيئػػػػػة الجغرافيػػػػػة ، بمػػػػػا فػػػػػي لو لساسػػػػػًا تلػػػػػى

 والبشرية.
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بمػػد المنشػػأ ىػػو البمػػد الػػهي يمالػػؿ اسػػمو تسػػمية المنشػػأ التػػي اشػػتير  - 2   
بيػػا المنػػػت  ، لو ىػػػو البمػػػد الػػػهي يقػػػع فيػػػو اإلامػػػيـ لو الجيػػػة التػػػي يمالػػػؿ 

 ( اسميا تسمية المنشأ التي اشتير بيا المنت  .

 خػػاص مػػػف اؿ ىػػها التعريػػػؼ يظيػػر جميػػػًا لف تسػػمية المنشػػػأ ىػػي نػػػوع مػػف خػػػ
التػػي ورد هكرىػػا فػػي معاىػػدل  Indications of sourceبيانػػات المصػػدر 

لمداللػػػة  المنػػػت  الػػػهي يسػػػتخدـ تسػػػمية المنشػػػأبػػػاريس واتفػػػاؽ مدريػػػد ، هلػػػؾ لف 
  لو لساسًا تلى البيئة الجغرافية.عميو يجم لف تعود جودتو لو خصائصو كميًا 

 :   ترميات المنشأل ةمأمث
 لمتبغ المزروع في منطقة ىافانا في كوبا . ( هافانا )تسمية  (1
 لزيت الزيتوف المنت  في مقاطعة توسكانا بايطاليا. ( توركانا )تسمية  (2

 لمشاي . ( دارجيمنغ )تسمية  (3

 وكفور بفرنساة المصنوعة في كيوؼ تاميـ ر لمجبن(  كفورو ر  )تسمية  (4

ي منطقػػة كيػػوؼ روكفػػور ىػػو الػػهي يعطييػػا مػػهاايا فاناػػاج ىػػهه الجبنػػة فػػ
 وخصائصيا المعروفة .

ي تامػػػيـ شػػػمبانيا لمنبيػػػه المنػػػت  فػػػ Champagne )شـــمبانيا(تسػػػمية  (5 
شػػػػماؿ شػػػػرؽ فرنسػػػػا ، واػػػػد لنػػػػت  ىػػػػها المشػػػػروم منػػػػه عيػػػػد اإلمبراطوريػػػػة 

 الرومانية والزاؿ يشكؿ لفاؿ مشروم معتؽ في العالـ .
 

 Geographical indicationsالجغرافية )البيانات(  المؤشرات -0

 حيػػث 1( فقػػرل  22س المؤشػػرات الجغرافيػػة فػػي المػػادل  عرفػػت تتفاايػػة التػػرب )
 نصت عمى لف :

تعتبػػر المؤشػػرات الجغرافيػػة ىػػي المؤشػػرات التػػي  فػػي ىػػهه اإلتفاايػػة ، -1   
 تحػػدد منشػػأ سػػمعة مػػا فػػي لرااػػي بمػػد عاػػو ، لو فػػي منطقػػة لو مواػػع
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يف تكػوف النوعيػػة لو السػمعة لو السػمات اأخػػري تمػؾ اأرااػػي، حػ فػي
 .(ساسية تلى منشأىا الجغرافيلليهه السمعة راجعة بصورل 

  ف كػػػاف اائمػػػًا بصػػػورل وااػػػحة ولساسػػػية عمػػػى تعريػػػؼ تسػػػمية ىػػػها التعريػػػؼ وا 
اختمؼ معو في بعض النقػاط  تال لنو( مف تتفاؽ لشبونو ، 2المنشأ في المادل  

 وهلؾ عمى النحو التالي : 

مؤشرات تحدد منشأ سػمعة    : بس المؤشرات الجغرافية بأنيار رفت تتفااية التع -1
 ما ....  

ي بمػد التسػمية الجغرافيػة أ   : في حيف عرؼ اتفاؽ لشبونة تسمية المنشأ بأنو
فػػي ىػػها البمػػد لو  تخدـ لمداللػػة عمػػى المنػػت  الناشػػىءلو تامػػيـ لو جيػػة التػػي تسػػ

  اإلاميـ لو الجية .

تتكػػوف مػػف  التػػيميات المنشػػأ ال يػػوفر الحمايػػة لتسػػ لشػػبونة تنفػػاؽوبالتػػالي فػػاف 
غيػػػر اأسػػػماء الجغرافيػػػة ، و عمػػػى ىػػػها فالتسػػػمية غيػػػر الجغرافيػػػة لو  تشػػػارات

 Non-Geographical name , Figurative )  الرمػػزي العنصػػر 

element )   اتفاايػة  تطػار فػييػدخؿ  تنمااتفااية لشبونة و  تطار فيال يدخؿ
 التربس .

                 راجعػػػػة كميػػػػة لو  تطمػػػػم لف تكػػػػوف جػػػػودل المنػػػػت  وخصائصػػػػوياتفػػػػاؽ لشػػػػبونة  -2    
 في هلؾ العوامؿ الطبيعية والبشرية .تلى البيئة الجغرافية بما  لساسا   ًً 

 لمػػا تتفاايػػة التػػربس فتتطمػػم لف تكػػوف النوعيػػة لو السػػمعة لو السػػمات اأخػػري
 نشأىا الجغرافي .لمسمعة راجعة بصورل لساسية تلى م

ومػػف الػػـ فػػاف السػػمع التػػي ليػػا سػػمعة معينػػة ولكػػف لػػيس ليػػا جػػودل خاصػػة ترجػػع 
 تلى مكاف نشأتيا ، لف تدخؿ في تطار الحماية المقررل بموجم اتفاؽ لشبونو.

 Conclusion     : 
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لبيانػػػات المصػػػدر وتسػػػميات المنشػػػأ والمؤشػػػرات ريفػػػات السػػػابقة مػػػف خػػػاؿ التع -
 : اص النتائ  االتيةيمكف استخ الجغرافية ،

ات ممؤشػػر اأوسػػع بالنسػػبة  ل يعتبػػر مصػػطمش بيانػػات المصػػدر المصػػطمش -1
 . تسميات المنشأالجغرافية   بالمعنى الوارد فى اتفااية التربس( و 

 مصػػػػطمش المؤشػػػػرات الجغرافيػػػػة يعػػػػد اأوسػػػػع بالنسػػػػبة لتسػػػػميات المنشػػػػأ، -2
يس كػػؿ بمعنػػى لف كػػؿ تسػػميات المنشػػأ تعتبػػر مؤشػػرات جغرافيػػة ولكػػؿ لػػ

 المؤشرات الجغرافية تعتبر تسميات منشأ .

 م فقػػط لف يكػػوف المنػػت  الػػهي يسػػتخدـكانػػت بيانػػات المصػػدر  تتطمػػ اها -3
ي منطقػة جغرافيػة معينػة ، فأنػو مػف المصدر لمداللة عميػو اػد نشػأ فػبياف 

لحمايػػػػة االطبيعػػػػي لف تكػػػػوف ىنػػػػاؾ بيانػػػػات مصػػػػدر ال تػػػػدخؿ فػػػػي تطػػػػار 
س ، وىػػي بيانػػات المصػػدر التػػي تسػػتخدـ الممنوحػػة بموجػػم تتفاايػػة التػػرب

 لمداللة عمى منتجات التتطمم نوعية لو سمعة معينة .

ف عبػػػارل المؤشػػػرات الجغرافيػػػة عنػػػدما تسػػػتعمؿ بمعناىػػػا الواسػػػع ، فانيػػػا ل -4
ما تتامف بيانات المصدر و تسميات المنشأ و البيانات الجغرافيػة  غالبا

 بالمعنى الوارد فى التربس.

شرات الجغرافية يختمؼ مدلولو مف دولة الى اخري اف كاف مصطمش المؤ  -5
ف معظػػػػػـ الػػػػػدوؿ تسػػػػػتند فػػػػػى تعريفيػػػػػا لممؤشػػػػػرات الجغرافيػػػػػة عمػػػػػى ، اال ل

 تعريؼ اتفااية التربس .
 

 

 

 
  
 المؤشرات )البيانات( الجغرافية:ماية ح
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 :  أوال : حماية المؤشرات الجغرافية عمى المرتوى الوطنى

 
عدل  و البراءات ، تتوفر سبة الى العامات التجاريةخاؼ ما ىو الحاؿ بالنب     

 طرؽ لحماية المؤشرات الجغرافية ...،،،،،،،
 بوارطة تشريف خاص : -2

 لي مف خاؿ القوانيف لو المراسيـ .   
 
 من خالل ترجيمها فى رجل خاص بالبيانات : -9

 

 من خالل قوانين المنافرة غير المشروعة : -0
ليست  رافى معيف فى حيف لف ىهه السمعةفاالدعاء بأف لسمعة ما منشأ جغ 

مف انتاج ىها المنشأ الجغرافى خير مالاؿ عمى الممارسات التجارية غير 
 . المشروعة

 

 من خالل ترجيل عالمات تجارية جماعية أو عالمات تصديق : -4

 عامات تجارية جماعية :–أ      
 .تتبع مجموعة مف التجارلو المنتجيف         

 تصديؽ :عامات ال-ب     
 ، فيى مسجمة و يمكف أي شخص كاف ال تخاع لموافقة مسبقة        
 لف يستعمميا فى حاؿ كاف مستوفيا لمشروط المطموبة الخاصة        
 فاستعماؿ عامة التصديؽ الخاصة بجبف ستمتوف،  باستعماليا         
 ف الهيف يستوفوف الشروط المطموبةيقتصر عمى بعض المنتجي        
 باستعماؿ ىهه العامة . فى النظاـ الخاص        

 
 :  ثانيا : حماية المؤشرات الجغرافية عمى المرتوى الدولى
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  افيػػػة يترتػػػم عميػػػو كنتيجػػػة اأسػػػاس اإلاميمػػػي الػػػهي تقػػػـو عميػػػو المؤشػػػرات الجغر
 ، اد يكوف مؤشر جغرافي معيف متمتعًا بالحماية فػي بمػد مػا وحتمية لنمباشرل و 

 Genericفي بمد لخر  يكوف هات المؤشر مجرد تعبير مشترؾ في حيف لنو 

expression  امنتجات التي يستخدـ لمداللة عمييبالنسبة لنوع ال  . 

 
  العااػات الالنائيػة لو العااػات يمكف تمييز حالتيف مختمفتيف لمحماية فػي تطػار

 متعددل اأطراؼ : 

 
 :    tsgreemenABilateralأواًل : اإلتفاقيات الثنائية : 

بمػد معػػيف تتفػاؽ مػع بمػػد لخػر مػف لجػػؿ حمايػة متبادلػة لممؤشػػرات  بحيػث تبػـر
الجغرافيػػػػػة الخاصػػػػػة بكمييمػػػػػا . الػػػػػـ يػػػػػتـ تبػػػػػادؿ لػػػػػوائش بالمؤشػػػػػرات الجغرافيػػػػػة 

 في كؿ منيما وتمنش الحماية عمى لساس مبدل المعاممة بالمالؿ . الموجودل
 

Examples :  

1) The Cray Fish Agreement between France and South 

Africa , 1930 .  

2) The Eu – Australia wine Agreements  of 1994 . 

 

 :   Multilateral Agreementsثانيًا : اإلتفاقيات متعددة األطراف 
أنػػػو لػػػيس بمقػػػدور كػػػؿ البمػػػداف لف تبػػػـر تتفاايػػػات النائيػػػة فيمػػػا بينيػػػا ، توجػػػد 

 لياًا اتفااات متعددل اأطراؼ .
 
 
 
 

 Paris Convention: س لحماية الممكية الصناعية : معاهدة باري -2
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 الممكيػة الصػناعية مػف لاػدـ المعاىػدات  لحمايػة تعد معاىدل باريس
 21متعػػػػددل اأطػػػػراؼ فػػػػي الممكيػػػػة الصػػػػناعية حيػػػػث واعػػػػت فػػػػي 

وعػػػدلت  1884يوليػػػو  7ودخمػػػت حيػػػز التنفيػػػه فػػػي  1883مػػػارس 
 ست مرات .

 ناعية حيػػػػث عمػػػػى حقػػػػوؽ الممكيػػػػة الصػػػػ وتحتػػػػوي معاىػػػػدل بػػػػاريس
لرسػػت مجموعػػة مػػػف القواعػػد الموحػػدل التػػػي يجػػم لف تكػػوف محػػػؿ 
نظػػػػر الدولػػػػة العاػػػػو فػػػػي اإلتحػػػػاد لكػػػػي تػػػػوفر الحػػػػد اأدنػػػػى مػػػػف 
الحماية في التشريعات الوطنية المتعمقة بحقػوؽ الممكيػة الصػناعية 

. 

  منحػػت المعاىػػدل الحمايػػة لبيانػػات المصػػدر"Indication of 

source" المخالؼ لمحقيقة    ستخداـ الزائؼاد اال  . 

      الػػػنص عمػػػى لنػػػو فػػػي  ( مـــن المعاهـــدة23فتضـــمنت المـــادة )  -
ستعماؿ المباشرل لو غير المباشر لبياف مخػالؼ لمحقيقػة حاالت اال

 false indication of the    sourceعػف مصػدر المنتجػات 

of the goods   عػف شخصػية المنػت  لو الصػانع لو التػاجر  لو
 ( مف المعاىدل .9لمادل  تطبؽ لحكاـ ا

 

 ( من المعاهدة عمى أن : 9وحيث تنص المادة )-              

    عية لو تجاريػػا لومشػػروع عامػػة صػػنا غيػػر كػػؿ منػػت  يحمػػؿ بطريػػؽ -2)
سػػتيراد فػػي دوؿ اإلتحػػاد التػػي يكػػوف فييػػا ليػػهه اال صػػادر عنػػدسػمًا تجاريػػًا يا

 .العامة لو ليها اإلسـ حؽ الحماية القانونية 
 
تواػػع المصػػادرل لياػػًا فػػي الدولػػة التػػي واػػعت فييػػا العامػػة بطريػػؽ  -9 

 غير مشروع لو في الدوؿ التي تـ تستيراد المنت  تلييا .
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سػػمطة مختصػػة  نػػاء عمػػى طمػػم النيابػػة العامػػة لو ليػػةتقػػع المصػػادرل ب -0 
لخري لو مف صاحم مصمحة سواء لكاف شخصػًا طبيعيػًا لو معنويػًا وهلػؾ 

 يع الداخمي لكؿ دولة .وفقًا لمتشر 
 

ال تمتػػـز السػػمطات بتوايػػع المصػػادرل عمػػى المنتجػػات التػػي تمػػر بالدولػػة -4 
 في تجارل عابرل .

اض عجيػػػز المصػػػادرل عػػػف اإلسػػػتيراد فيسػػػتتها كػػػاف تشػػػريع الدولػػػة ال ي-5
 هلؾ بحظر اإلستيراد لو بالمصادرل داخؿ الدولة . عف

 

    .عنػػػد اإلسػػػتيراد وال حظػػػر تها كػػػاف تشػػػريع الدولػػػة ال يجيػػػز المصػػػادرل-6
راءات اض عػػػػف ىػػػػهه اإلجػػػػيسػػػػتعاإلسػػػػتيراد وال المصػػػػادرل داخػػػػؿ الدولػػػػة ف

يػػا اػػانوف تمػػؾ الدولػػة لرعاياىػػا فػػي الحػػاالت مفبالػػدعاوي والوسػػائؿ التػػي يك
 .(المماالمة ، وهلؾ حتى يتـ التعديؿ الاـز في التشريع

  

 سػػػػالفة 9المػػػادل   ومػػػف الػػػـ فانػػػو بموجػػػم الفقرتػػػاف اأولػػػى والالانيػػػة مػػػف نػػػص )
حقيقػػة عػػف مصػػدرىا يجػػم اإلشػػارل ، فػػاف المنتجػػات التػػي تحمػػؿ بيانػػًا مخالفػػًا لم

اإلسػػػػػتيراد فػػػػػي الػػػػػدوؿ اأعاػػػػػاء فػػػػػي المعاىػػػػػدل ، كمػػػػػا تػػػػػتـ  لف تصػػػػػادر عنػػػػػد
المصػادرل لياػػًا فػػي الدولػػة التػػي واػػع فييػا بيػػاف المصػػدر لو فػػي الدولػػة التػػي 

 تـ تستيراد المنت  تلييا .

 
 درل تقع بناء عمى طمم النيابة العامة لو لية سمطة مختصػة لخػري وىهه المصا

 لو مف صاحم مصمحة وهلؾ وفقًا لمفقرتيف الالانية والالالالة .

 

   لمدولػػػة العاػػػو فػػػي معاىػػػدل 9 ( مػػػف المػػػادل 6( و  5واػػػد لتاحػػػت الفقرتػػػاف )
اإلسػتيراد لف تحظػر اإلسػتيراد لو  س التػي ال يجيػز تشػريعيا المصػادرل عنػدباري
ـ بالمصادرل داخؿ الدولة ، فاها لـ يجيز التشريع هلؾ لياًا فيستعاض عػف تقو 

 ىهه اإلجراءات بالدعاوي والوسائؿ التي يكفميا اانوف الدولة.
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  أعمــــال المنافرــــة غيــــرواػػػػعت المعاىػػػػدل اأسػػػػاس الػػػػدولي لمحمايػػػػة اػػػػد 
 ( .unfair Competition  المشروعة )غير المنصفة(

 
 
 

 نيًا عمى أن : ( ثا23فنصت المادة ) --

تمتـز دوؿ اإلتحاد بأف تكفؿ لرعايا دوؿ اإلتحاد اأخري حماية فعالػة اػد -2)
 المنافسة غير المشروعو.

يعتبػػػػر مػػػػف لعمػػػػاؿ المنافسػػػػة غيػػػػر المشػػػػروعة كػػػػؿ منافسػػػػة تتعػػػػارض مػػػػع -9
 العادات الشريفة في الشئوف الصناعية لو التجارية.

 يكوف محظورًا بصفة خاصة ما يمي : -0   

ة اأعمػػاؿ التػػي مػػف طبيعتيػػا لف توجػػد بأيػػة وسػػيمة كانػػت لبسػػًا مػػع كافػػ - ل
 منشأل لحد المنافسيف لو منتجاتو لو نشاطو الصناعي لو التجاري .

اإلدعػػاءات المخالفػػػة لمحقيقػػػة فػػي مزاولػػػة التجػػػارل والتػػي مػػػف طبيعتيػػػا  - م
نزع الالقة عف منشأل لحد المنافسيف لو منتجاتو لو نشاطو الصػناعي لو 

 التجاري .

البيانػػػػات لو االدعػػػػاءات التػػػػى يكػػػػوف اسػػػػتعماليا فػػػػى التجػػػػارل مػػػػف شػػػػأنو   -ج         
تاػػػػػػػػميؿ الجميػػػػػػػػور بالنسػػػػػػػػبة لطبيعػػػػػػػػة السػػػػػػػػمع لو طريقػػػػػػػػة تصػػػػػػػػنيعيا لو 

 .(خصائصيا لو صاحيتيا لاستعماؿ لو كميتيا 
 

 المخالفة لمحقيقة لػـ يػرد هكرىػا اػمف  ستخداـ بيانات المصدرا لف وبالرغـ مف
تال لف ىػػػػها  ، ( الانيػػػػاً 11( مػػػػف المػػػػادل  3ورل الػػػػواردل بػػػػالفقرل  اأعمػػػػاؿ المحظػػػػ

اإلسػػػػتخداـ يمكػػػػف تعتبػػػػاره مػػػػف لعمػػػػاؿ المنافسػػػػة التػػػػي تتعػػػػارض مػػػػع العػػػػادات 
( فػي الشػئوف الصػناعية لو التجاريػة التػي ورد honest practicesالشػريفة  

 هكرىا في الفقرل الالانية مف هات المادل .
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  ف كانت اد تعرات إلسػتخداـ مف الجدير بالهكر لف لحكاـ بيانػات المعاىدل وا 
تال لنو في بعض الحاالت اد يؤدي بيػاف المصػدر المصدر المخالفة لمحقيقة ، 

 بالرغـ مف لنو بياف حقيقي.تلى التاميؿ 

 
 

 لو تسػػػمية جغرافيػػػة فػػػي دولتػػػيف  ل( و م( فػػػاها ىنػػػاؾ اسػػػـ جغرافػػػيتها كػػػاف :مثـــال
فػػػاف  ،  ل( جػػػات التػػػي تنشػػػأ فػػػي  الدولػػػةلمصػػػدر المنتكبيػػػاف سػػػـ اسػػػتخدـ ىػػػها اال

 م( ال يمكػػف اعتبػػاره بحػػاؿ مػػف اأحػػواؿ  ف ابػػؿ المنتجػػيف فػػي الدولػػةاسػػتخدامو مػػ
بيػػػاف مصػػػدر غيػػػر حقيقػػػي ، فيػػػو حقيقػػػي ولكػػػف تسػػػتخدامو اػػػد يػػػؤدي تلػػػى تاػػػميؿ 

 المستيمكيف .
 

 تفاق مدريد بشأن قمف بيانات مصدر الرمف الزائفة أو المضممة : ا -2

Madrid Agreement for the Repression of False or 

Deceptive indications of Source on goods. 

 

 تفػاؽ الحمايػة لبيانػات المصػدر مػنش ىػهه االindication of source   ، تال
سػػتخداـ بيانػػات ا( عمػػى منػػع 1لنػػو لػػـ يكتفػػي بػػالنص فػػي المػػادل اأولػػى فقػػرل  

نمػا ،   False indication of sourceلمخالفة لمحقيقػة  الزائفػة( االمصدر  وا 
( ، حيػػػػث لف بيانػػػػات Deceptiveالماػػػػممة  المصػػػػدر لاػػػػاؼ تلييػػػػا بيانػػػػات 

 اد تكوف حقيقية ولكنيا اد تؤدي تلى الخداع والتاميؿ .المصدر 

 

   حكمػػػػػًا خاصػػػػػًا  ت( مػػػػػف اإلتفػػػػػاؽ تاػػػػػمن4باإلاػػػػػافة تلػػػػػى هلػػػػػؾ فػػػػػاف المػػػػػادل
 بالتسميات اإلاميمية لمصدر منتجات النبيه .
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" Regional Appellations concerning the source of 

products of the vine" 

حيث تـ استالناء ىػهه التسػميات مػف القاعػدل العامػة التػي تسػتطيع بموجبيػا كػؿ بمػد 
 لف تقرر التسميات التي ال تخاع بسبم طابعيا النوعي أحكاـ اإلتفاؽ .

 

 ها عمى الصعيد الدولي : تفاق لشبونة بشأن حماية ترميات المنشأ وترجيما -3

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of 

Origin and their International Registration  

 

 تفاؽ اتفاؽ خاص بتسميات المنشأ وتسػجيميا عمػى المسػتوي الػدولي يعد ىها اال
 . (WIPOمنظمة العالمية لمممكية الفكرية     ، تديره ال

  اإلتفػػاؽ نظامػػًا دوليػػًا لمتسػػجيؿ ، حيػػث يمكػػف مػػف خالػػو لمبمػػد الػػهي يتػػيش ىػػها
يتبغ نظامًا وطنيًا لحماية تسميات المنشأ لف يطمػم تسػجيؿ تسػمية منشػأ معػيف 

 عمى الصعيد الدولي .

  بالرغـ مػف لف ىػها النظػاـ يعمػؿ بشػكؿ جيػد ، تال لف امتػداده الجغرافػي محػدود
 طني لحماية تسميات المنشأ .بسبم امة البمداف التي تتمتع بنظاـ و 

 عمى أن ( من اإلتفاق 2نص المادة )ت  : 

تؤلؼ البمداف التي يطبؽ عمييا ىػها اإلتفػاؽ اتحػادًا خاصػًا يػدخؿ فػي تطػار  -1 
 اتحاد حماية الممكية الصناعية .

تتعيد ىهه البمػداف ، طبقػًا لنصػوص ىػها اإلتفػاؽ بػأف تسػير داخػؿ لرااػييا     -2
بمنتجػػات البمػػداف اأخػػري اأعاػػاء لخاصػػة عمػػى حمايػػة تسػػميات المنشػػأ ا

في اإلتحاد الخاص ، تمؾ التسميات المعترؼ بياء والخااعة بيهه الصػفة 
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لحمايػػػػػة بمػػػػػد المنشػػػػػأ ، والمسػػػػػجمة لػػػػػدي المكتػػػػػم الػػػػػدولي لمممكيػػػػػة الفكريػػػػػة 
 المسمى فيما بعد  المكتم الدولي  لو  المكتم ( والمشار تليو في اإلتفاايػة 

المنظمػػة العالميػػة لمممكيػػة الفكريػػة  المسػػماه فيمػػا بعػػد التػػي لنشػػئت بموجبيػػا 
  المنظمة ( .

 

 ( من اإلتفاق 5نص المادة )وت: 

االتحػػػػاد الخػػػػاص ،  يعاػػػػاء فػػػػبنػػػػاء عمػػػػى طمػػػػم ادارات البمػػػداف اأ يػػػتـ ، -1 
و ل يشػػخص طبيعػػ ي باسػػـ ايتسػػجيؿ تسػػميات المنشػػأ لػػدي المكتػػم الػػدول

ميات بموجػم التشػػريع خداـ ىػػهه التسػو عػاـ ، لػػو حػؽ اسػتل،خػاص  يمعنػو 
 . يالقوم

 يفػ عاػاءخير اخطار ادارات مختمؼ البمػداف اأأدوف ت ييباشر المكتم الدول-2
 تجري ، و ينشرىا في مجمة دورية . ياالتحاد الخاص بالتسجيات الت

تسػػميات  يف تعمػػف عػػف عػػدـ امكانيػػا اػػماف حمايػػة احػػدلبمػػد  ييجػػوز الدارل ا-3
بيػػها  يف تقػػـو باخطػػار المكتػػم الػػدولليا ، شػػرط تػػـ االخطػػار بتسػػجيم يالمنشػػأ التػػ

سػػبام خػػاؿ عػػاـ مػػف تػػاريط تسػػمـ االخطػػار بالتسػػجيؿ ، و االعػػاف ، مػػع بيػػاف اأ
شػػػػكاؿ الحمايػػػػة اال يػػػػؤدي ىػػػػها االعػػػػاف فػػػػى البمػػػػد المعنػػػػى الػػػػى المسػػػػاس بلشػػػػرط 

 عاه.ا 4ف يطالم بيا بمقتاى المادل افى امكاف مالكيا  يخري لمتسمية ، التاأ

ىػػها االعػػاف ،  ياالتحػػاد المعاراػػة فػػ يعاػػاء فػػال يجػػوز الدارات البمػػداف اأ-4
 الفقرل السابقة . يبعد انقااء ميمة العاـ المنصوص عمييا ف

سرع واػت ممكػف ادارل بمػد المنشػأ بػأي اعػاف أف يخطر با يعمى المكتم الدول-5
احم ( اعػػػاه .و يجػػػوز لصػػػ3طبقػػػا لنصػػػوص الفقػػػرل   تصػػػدره ادارل اي بمػػػد اخػػػر

الشػػأف، حالمػػا تخطػػره ادارتػػو القوميػػة بػػاالعاف الصػػادر مػػف بمػػد اخػػر ، اف يمػػارس 
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فى ىػها البمػد االخػر كػؿ طػرؽ الطعػف القاػائية او االداريػة المتاحػة لمػواطنى ىػها 
 البمد .

اها كانػػت احػػدي التسػػميات التػػى تتمتػػع بالحمايػػة فػػى بمػػد مػػا بنػػاء عمػػى اخطػػار  -6
منػػه  ىػػها البمػػد يتسػػتخدـ بالفعػػؿ مػػف ابػػؿ الغيػػر فػػ، يبتسػػجيميا عمػػى الصػػعيد الػػدول

 رل المختصػػة فػػي ىػػها البمػػد يكػػوف ليػػا، فػػاف االدا تػػاريط سػػابؽ عمػػى ىػػها االخطػػار
ف تمػػػنش ىػػػها الغيػػػر ميمػػػة ال تزيػػػد عمػػػى عػػػاميف لكػػػى ياػػػع حػػػدا ليػػػها ل يالحػػػؽ فػػػ

الالاالػػػة  شػػػيربػػػهلؾ خػػػاؿ اأ   يابػػػاغ المكتػػػم الػػػدول شػػػرط االسػػػتخداـ ، و هلػػػؾ
 عاه .(ل( 3الفقرل   يالعاـ المنصوص عمييا ف ة عمى انقااء ميمةالتالي

   مػػف ىػػها اإلتفػػاؽ ، يمكػػف إلدارل لي بمػػد مػػف 5( و  1وطبقػػًا لػػنص المػػادتيف )
البمػػداف اأعاػػاء فػػي اإلتحػػاد الخػػاص التقػػدـ بطمبػػات تسػػجيؿ تسػػميات المنشػػأ 

كيػػة الفكريػػة المتمتعػػة بالحمايػػة فػػي بمػػد المنشػػأ وهلػػؾ لػػدي المكتػػم الػػدولي لممم
حيػػػث يباشػػػر المكتػػػم الػػػدولي تخطػػػار  ،(WIPOالػػػهي تػػػديره منظمػػػة الويبػػػو  

تدارات مختمػػػؼ البمػػػداف اأعاػػػاء فػػػي اإلتحػػػاد ويػػػتـ نشػػػرىا فػػػي مجمػػػة دوريػػػة، 
 تعمػفويجوز إلدارل لي بمد خاؿ عاـ مف تاريط تسمميا اإلخطار بالتسجيؿ لف 

لتػػػػي تػػػػـ تخطارىػػػػا عػػػف عػػػػدـ تمكانيػػػػا اػػػػماف حمايػػػػة تحػػػدي تسػػػػميات المنشػػػػأ ا
 بتسجيميا وتخطر المكتم الدولي بيها اإلعاف مع بياف اأسبام.

وبشرط لال يؤدي ىها اإلعػاف فػي البمػد المعنػي تلػى المسػاس بأشػكاؿ الحمايػة 
اأخػري لمتسػػمية التػي فػػي تمكػاف مالكيػػا لف يطالػم بيػػا بمقتاػى والػػائؽ دوليػػة 

اعية لو تتفػػػاؽ مدريػػػد لخػػػري مالػػػؿ معاىػػػدل بػػػاريس بشػػػأف حمايػػػة الممكيػػػة الصػػػن
بشػػأف امػػع بيانػػات مصػػدر السػػمع الزائفػػة لو الماػػممة وهلػػؾ وفقػػًا لػػنص المػػادل 

 ( مف اإلتفاؽ.4 

  فػاف لي تسػمية تتمتػع بالحمايػة فػي لحػد  ، تفػاؽ( مػف اال6لمػادل  لػنص اوطبقًا
ءات المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي المػػػػادل بمػػػػداف اإلتحػػػػاد الخػػػػاص بمقتاػػػػى اإلجػػػػرا

يػػػػػػػا كمػػػػػػػا لوكانػػػػػػػت اػػػػػػػد لصػػػػػػػبحت تسػػػػػػػمية مشػػػػػػػتركة ال يجػػػػػػػوز النظػػػػػػػر تلي(،5 
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 Generic Appellations طالمػػا ظمػػت مشػػمولة بالحمايػػة عمػػى لسػػاس )
 لنيا تسمية منشأ في بمد المنشأ .

  تف الحمايػػػة المقػػػػررل لتسػػػػميات المنشػػػأ المسػػػػجمة دوليػػػػًا يعػػػد لوسػػػػع ولشػػػػمؿ مػػػػف
فػػي تطػػار   indication of sourceالحمايػػة المقػػررل لبيانػػات المصػػدر 

حيػػث لف  ،اىػػدل بػػاريس واتفػػاؽ مدريػػد بشػػأف امػػع السػػمع الزائفػػة لو الماػػممةمع
تسميات المنشأ المسجمة دوليػًا ال تكفػؿ فقػط اإلسػتخداـ الماػمؿ لتسػمية حماية 

نمػػا تكفػػؿ لياػػًا لي تنتحػػاؿ لو تقميػػد ليػػهه  المنشػػأ المتمتػػع بالحمايػػة الدوليػػة ، وا 
لحقيقػػػي لممنػػػت  لو كانػػػت االتسػػػمية حتػػػى ولػػػو كانػػػت ىنػػػاؾ تشػػػارل تلػػػى المنشػػػأ 

عبػارات مالػؿ  نػوع  لو  طػراز  بالتسمية مستخدمة في شكؿ ترجمة لو مصحوبة 
( مف اإلتفػاؽ 3  لو  تقميد  لو ما يماالؿ هلؾ وهلؾ وفقًا لنص المادل  زجو نملو  
. 

 

 إتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة لحقوق الممكية الفكرية : -4
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS)  

 

  تعػػػد ىػػػهه اإلتفاايػػػة مػػػف لىػػػـ اأتفاايػػػات الدوليػػػة التػػػي دعػػػت تلػػػى تاامػػػة تناسػػػؽ
المحمية لمدوؿ وسياسػاتيا وانسجاـ لو توافؽ ما بيف القوانيف والقواعد التنظيمية ل

حمايػة  الوطنية في مجاؿ مجدد مف مجػاالت التجػارل متعػددل اأطػراؼ لال وىػو
 حقوؽ الممكية الفكرية .

  ولقػػػػد تمالػػػػؿ اليػػػػدؼ الجػػػػوىري ليػػػػهه اإلتفاايػػػػة فػػػػي اػػػػماف حػػػػد لدنػػػػى لمسػػػػتوي
لحقػػػػوؽ الممكيػػػػة الفكريػػػػة فػػػػي كػػػػؿ بمػػػػد مػػػػف البمػػػػداف  لالحمايػػػػة القانونيػػػػة المقػػػػرر 

 قيػؽ ىػػها اليػدؼ الزمػػتاأعاػاء فػي منظمػػة التجػارل العالميػة ، وفػػي سػبيؿ تح
بالتحرؾ في تتجاه تاػميف تشػريعاتيا الداخميػة مػا تفااية كؿ مف ىهه البمداف اال

، و لياػا المكػاف تحقيػؽ ىػهه  يحكاـ لتوفير مالػؿ ىػها الحػد االدنػمف اأ يكفي
اهىػػا ، هلػػؾ فإلن مػػا يكفػػى يحكػػاـ عمػػا او لواػػعيا مواػػع التنفيػػه الفعمػػى ااأ



 -28- 

تنػػػو كػػػاف مػػػف المسػػػتحيؿ بػػػدوف تػػػوفير مالػػػؿ ىػػػها الحػػػد اأدنػػػى لمسػػػتوي  حمايػػػة 
مكية الفكريػة فػي التجػارل الدوليػة ، لف يػتخمص النظػاـ التجػاري متعػدد حقوؽ الم

اأطػػػراؼ مػػػف جانػػػم ىػػػاـ مػػػف النزاعػػػات والتػػػوترات التػػػي لعااػػػت مسػػػار ىػػػهه 
 التجارل .

  ومف الـ فاف ىهه اإلتفااية تعتبر تطار اانوني تجاري دولي يشػتمؿ عمػى لحكػاـ
وؽ التػػػػي اػػػػررت اانونيػػػػة لحمايػػػػة حقػػػػوؽ الممكيػػػػة الفكريػػػػة ، ومػػػػف اػػػػمف الحقػػػػ

 Geographicalاإلتفاايػػػػػة تػػػػػوفير الحمايػػػػػة ليػػػػػا المؤشػػػػػرات الجغرافيػػػػػة 

indications   24( تلى  22( في المواد مف  3وهلؾ في القسـ. ) 

وتتطمم ىهه اإلتفااية مػف الػدوؿ اأعاػاء فػي منظمػة التجػارل العالميػة  -
لف تقػػػـو بحمايػػػة المؤشػػػرات الجغرافيػػػة مػػػف كػػػؿ تسػػػتخداـ غيػػػر مسػػػموح 

 دي تلى تاميؿ الجميور ويشكؿ مادل لممنافسة غير المشروعة .يؤ 
كما تتامف اإلتفااية درجة لعمى شػأنًا لممؤشػرات الجغرافيػة فيمػا يتعمػؽ  -

 بالخمور والمشروبات الروحية .

فالمؤشػػػرات الجغرافيػػػة لمالػػػؿ ىػػػهه المنتجػػػات يتعػػػيف حمايتيػػػا حتػػػى فػػػػي 
ال لف ىػػػػهه غيػػػػام لي خطػػػػر لمتاػػػػميؿ لو المنافسػػػػة غيػػػػر المشػػػػروعة ت

الحمايػػة اأكالػػر شػػمواًل خااػػعة لػػبعض اإلسػػتالناءات بالنسػػبة لممؤشػػرات 
 حسف نية.منه مدل طويمة لو التي تستخدـ ب الجغرافية التي تستخدـ

 
 ( :99أواًل نص المادة )

 ( مف االتفااية عمى لف :22تنص المادل   
لتػى تحػدد منشػأ فى ىهه االتفااية ، تعتبر المؤشرات الجغرافية ىػى المؤشػرات ا-1 

سمعة ما فى لرااى بمد عاو ، لو فػى منطقػة لو مواػع فػى تمػؾ اأرااػى، حػيف 
تكػػوف النوعيػػة لو السػػمعة لو السػػمات اأخػػري ليػػهه السػػمعة راجعػػة بصػػورل لساسػػية 

 ىا الجغرافى. أتلى منش
الوسػػػػائؿ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالمؤشػػػػرات الجغرافيػػػػة، تمتػػػػـز البمػػػػداف اأعاػػػػاء بتػػػػوفير -2

 ة لمنع : ألطراؼ المعنيالقانونية ل
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وحى بػػػأف السػػػمعة   ل ( اسػػػتخداـ ليػػػة وسػػػيمة فػػػى تسػػػمية لو عػػػرض سػػػمعة مػػػا تػػػ
منطقػػػػة جغرافيػػػػة غيػػػػر المنشػػػػأ الحقيقػػػػى، بأسػػػػموم ياػػػػمؿ  ية نشػػػػأت فػػػػالمعنيػػػػ

 الجميور بشأف المنشأ الجغرافى لمسمعة. 
 م( لي اسػػػتخداـ يشػػػكؿ عمػػػػًا مػػػف لعمػػػػاؿ المنافسػػػة غيػػػػر المنصػػػفة حسػػػػبما 

 (. 1967مكررل مف معاىدل باريس   11عناىا فى المادل يتحدد م
تمتػػـز البمػػداف اأعاػػاء، مػػف تمقػػاء نفسػػيا تف كانػػت تشػػريعاتيا تسػػمش بػػهلؾ لو -3

بناء عمى طمم مف طػرؼ لػو مصػمحة فػى هلػؾ ، بػرفض لو تلغػاء تسػجيؿ عامػة 
تجارية تشمؿ لو تتألؼ مف مؤشر جغرافى فيما يتعمؽ بسػمع لػـ تنشػأ فػى اأرااػى 
المشػػار تلييػػا، لف كػػاف اسػػتخداـ المؤشػػر فػػى العامػػة التجاريػػة بالنسػػبة ليػػهه السػػمع 
 فى البمد العاو هات طبيعة تامؿ الجميور فيما يتعمؽ بالمنشأ الحقيقى لمسمع. 

اػد المؤشػرات  3،  2، 1تطبؽ تدابير الحماية المنصوص عمييا فػى الفقػرات -4
لرااػى لخػري،  ينشػأت فػ معة المعنيػةر كهبًا لمجميور لف السػالجغرافية التى تصو 

عمػػى الػػرغـ مػػف لنيػػا صػػحيحة حرفيػػًا فيمػػا يتعمػػؽ باأرااػػى لو المنطقػػة لو المواػػع 
 الهي نشأت فييا السمع. 

 
  : يتضح من النص الرابق ما يأتى 

( بػػػدلت بتعريػػػؼ المقصػػػود بالمؤشػػػرات الجغرافيػػػة أغػػػراض االتفاايػػػة 1لف الفقػػػرل   -1
 بأنيا :

( regionحدد منشأ سػمعة مػا فػى لرااػى بمػد عاػو لو فػى منطقػة  المؤشرات التى ت
( quality( امف ىهه اأرااى، وهلػؾ عنػدما تكػوف النوعيػة  Localityلو مواع  

( لو غيػػػر هلػػػؾ مػػػف خصػػػائص السػػػمعة، راجعػػػة لو عائػػػدل reputationلو السػػػمعة  
 attributable .تلى منشأىا الجغرافى ) 

 ويالحظ هنا : 
اايػػػة منحػػػت الحمايػػػة لممؤشػػػرات الجغرافيػػػة بالنسػػػبة لكافػػػة السػػػمع االتفلف   ل ( 

 عمى السواء. 
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 م( لف المرشػػػػػر الجغرافػػػػػػى وفقػػػػػًا لاتفاايػػػػػػة لػػػػػيس بالاػػػػػػرورل لف يكػػػػػوف اسػػػػػػـ 
جغرافػػػػى، ومػػػػف اأىميػػػػة ماحظػػػػة لف المؤشػػػػر يتطمػػػػم لف تكػػػػوف نوعيػػػػة 

لي مػػف خصائصػػيا  ولػػيس جميػػع ىػػهه العناصػػر(  أوسػػمعتيا  أو السػػمعة
 صورل لساسية تلى منشأىا الجغرافى.راجعة ب
لف تعريػؼ المؤشػرات الجغرافيػة فػى اتفاايػة التػربس يعػد تعريفػًا  واأمر الهي يستفاد منػ

 .  Appellation of Originواسعًا يتعدي تعريؼ تسمية المنشأ 
 
( لوجبػػت عمػػى الػػباد اأعاػاء لف تػػوفر الوسػػائؿ القانونيػػة لألطػػراؼ 2لف الفقػرل   -2

اسػػػتخداـ ليػػػة وسػػػيمة فػػػى تسػػػمية لو فػػػى عػػػرض سػػػمعة مػػػف   ل(دؼ منػػػع : المعنيػػػة بيػػػ
فػى منطقػة  originatesبأف السػمعة اػد نشػأت  Suggestsشأنيا لف تؤشر لو توحى 

حغرافيػػػػة غيػػػػر منشػػػػأىا الحقيقػػػػى بطريقػػػػة تػػػػؤدي تلػػػػى تاػػػػميؿ الجميػػػػور بشػػػػأف المنشػػػػأ 
 الجغرافى لمسمعة. 

 unfairسػػػػة غيػػػػر المنصػػػػفة  لي اسػػػػتخداـ يشػػػػكؿ عمػػػػًا مػػػػف لعمػػػػاؿ المناف )ب(

competition   مكػػرر مػػف معاىػػدل بػػاريس 11( حسػػبما يتحػػدد معناىػػا فػػى المػػادل )
 1967  .) 

 ويالحظ هنا : 
لف االتفااية تمنع عرض السمعة بأسموم يؤدي تلى تاميؿ الجميػور بشػأف  ( ل 

 المنشأ الجغرافى ليا. 
افسػة غيػر المن ( فػى تعريػؼ1967مع معاىػدل بػاريس   لف االتفااية تشترؾ ( م 

 المنصفة. 

( الزمػػػت البمػػػداف اأعاػػػاء مػػػف تمقػػػاء لنفسػػػيـ تها كانػػػت تشػػػريعاتيـ 3لف الفقػػػرل   -3
تسػػػػػمش بػػػػػػهلؾ لو بنػػػػػاء عمػػػػػػى طمػػػػػػم مػػػػػف طػػػػػػرؼ هي مصػػػػػمحة لف يػػػػػػرفض لو يبطػػػػػػؿ 

 invalidate تسػػجيؿ عامػػة تجاريػػة تحتػػوي لو تتػػألؼ مػػف مؤشػػر جغرافػػى بالنسػػبة )
ييا المؤشر وهلؾ تها كاف مف طبيعػة اسػتخداـ لسمع لـ تنشأ فى اأرااى التى يدؿ عم

المؤشػػػر فػػػى العامػػػة التجاريػػػة لمالػػػؿ ىػػػهه السػػػمع فػػػى هلػػػؾ البمػػػد لف ياػػػمؿ الجميػػػور 
 بخصوص المكاف الحقيقى لممنشأ. 
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 ويالحظ هنا : 
لف االتفااية اشترطت حتى يتـ رفض لو تبطاؿ تسجيؿ العامة التجارية لف يكػوف مػف 

امة بالنسبة ليهه السمعة فػى البمػد العاػو لو يػؤدي تلػى شأف استخداـ المؤشر فى الع
 الحقيقى وتصبش العامة التجارية مف الـ ماممة.  ةتاميؿ الجميور بشأف منشأ السمع

لما تها احتوت العامة التجارية عمى مؤشر جغرافى يشير تلى المنشأ الحقيقػى لمسػمعة 
لو تعبيػػػر  نطقػػػة جغرافيػػػة، فأنيػػػا ال تكػػػوف ماػػػممة حتػػػى ولف تاػػػمنت اإلشػػػارل تلػػػى  م

 .يما عااة بمنشأ السمعة الحقيقى ي منجغرافى( ليس ال
  
تقاػػػى الفقػػػرل اأخيػػػرل بتطبيػػػؽ الفقػػػرات الػػػالاث السػػػابقة اػػػد المؤشػػػر الجغرافػػػػى  -4

ف كػػاف صػػػحيش حرفيػػػًا فيمػػا يتعمػػػؽ باأرااػػى لو المنطقػػػة لو المواػػػع  الماػػمؿ الػػػهي وا 
لف ىػػػهه السػػػمع اػػػد  falselyمجميػػػور كػػػهبًا الػػػهي نشػػػأت فيػػػو السػػػمع ، تال لنػػػو يصػػػور ل

 نشأت فى لرااى لخري. 
 

 : (90ثانيًا : نص المادة )
 ما يأتى :  (90المادة ) نصيتضح من 

( للزمػػت كػػؿ بمػػد عاػػو بتػػوفير الوسػػائؿ القانونيػػة لألطػػراؼ المعنيػػة 1لف الفقػػرل  -( 1
 لمنع استخداـ. 

لتسػػػمية الخمػػػور التػػػى لػػػـ المؤشػػػرات الجغرافيػػػة التػػػى تحػػػدد منشػػػأ الخمػػػور  -ل  
 تنشأ فى المكاف الهي تشير تليو المؤشرات الجغرافية المعنية. 

المؤشػػػػػرات الجغرافيػػػػػة التػػػػػى تعػػػػػرؼ نشػػػػػأل المشػػػػػروبات الروحيػػػػػة لتسػػػػػمية  -م
المشروبات الروحية التى لػـ تنشػأ فػى المكػاف الػهي تشػير تليػو المؤشػرات 

 الجغرافية المعينة. 
قى لمسمع اد تـ بيانو لو تـ اسػتخداـ المؤشػر الجغرافػى وهلؾ حتى لو كاف المنشأ الحقي

( ، style( ، نسػؽ  type( ، صػنؼ  kindمترجـ لو مقرونًا بعبارات مػف ابيػؿ نػوع  
 ( لو ما يشابييا . imitationتقميد  
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 لنػػػو ورد فػػػى اليػػػامش الخػػػاص بػػػالفقرل اأولػػػى مػػػف المػػػادل  ويالحـــظ هنـــا
( يجػػػوز 42ولػػػى مػػػف المػػػادل  لنػػػو :  عمػػػى الػػػرغـ مػػػف الجممػػػة اأ (23 

لمبمػػداف اأعاػػاء فيمػػا يتعمػػؽ بيػػهه اإللتزامػػات لف تػػنص بػػداًل مػػف هلػػؾ 
 عمى االنفاه عف طريؽ اإلجراءات اإلدارية . 

 ( تنص عمى أن49جديرًا بالذكر أن الجممة األولى من المادة )   : 
ؿ بانفػاه   تتيش البمداف اأعااء أصحام الحقػوؽ تجػراءات ااػائية مدنيػة فيمػا يتصػ

 لي مف الحقوؽ الممكية الفكرية التى تغطييا ىهه اإلتفااية . 
 
( للزمػػػت البمػػػداف اأعاػػػاء مػػػف تمقػػػاء نفسػػػيـ لف كانػػػت تشػػػريعاتيـ 2لف الفقػػػرل   -(2

تسػػمش بػػهلؾ لو بنػػاء عمػػى طمػػم مػػف طػػرؼ معنػػى، بػػأف تقػػـو بػػرفض لو تلغػػاء تسػػجيؿ 
ة تها كانػػػت تشػػػمؿ لو تتػػػألؼ لي عامػػػة تجاريػػػة بشػػػأف الخمػػػور لو المشػػػروبات الروحيػػػ

مػػػف مؤشػػػر جغرافػػػى يحػػػدد منشػػػأ الخمػػػور لو منشػػػأ المشػػػروبات الروحيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ 
 بالخمور لو المشروبات الروحية التى لـ تنشأ فى تمؾ اأماكف. 

 
 

 ( : 94ثالثًا : المادة )
 ( 23( و  22( عدد مف االستالناءات مف لحكاـ المادتيف  24تامنت المادل  

 اءات عمى النحو اآلتى : ا فى الاالة استالنحصرىيمكف 
 ( :  4( فقرة )94االرتثناء األول : م )

( الحػػؽ لمبمػػداف اأعاػػاء فػػى االسػػتخداـ المسػػتمر والمماالػػؿ لمؤشػػر 4لعطػػت الفقػػرل  
جغرافػػى معػػيف خػػاص ببمػػد عاػػو مخػػر تعػػرؼ خمػػورًا لو مشػػروبات روحيػػة وهلػػؾ فيمػػا 

ييػػا لو اأشػػخاص المقيمػػيف فييػػا الػػهيف يتعمػػؽ بسػػمع لو خػػدمات ينتجيػػا لي مػػف مواطن
ظمػػوا يسػػتخدموف هلػػؾ المؤشػػر الجغرافػػى اسػػتخدامًا مسػػتمرًا بالنسػػبة لمسػػمع لو الخػػدمات 

 هاتيا لو المتصمة بيا فى لرااى هلؾ البمد العاو لما : 
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 . 1994لبريؿ  15  ل ( عمى اأاؿ لمدل عشر سنوات سابقة لتاريط    
 ريط.  م( بحسف نية ابؿ هلؾ التا أو

 

 ( :  5( فقرة )94االرتثناء الثانى : م)
يستند تلى لف تنفيػه لحكػاـ اسػـ المؤشػرات الجغرافيػة بمعرفػة البمػداف اأعاػاء ال تخػؿ 
بأىميػػػة تسػػػجيؿ العامػػػة التجاريػػػة لو باسػػػتمرار صػػػاحيتيا لو بحػػػؽ اسػػػتخداميا عمػػػػى 

مػف الحػاالت  لساس لنيا مطابقة لو مماالمة لمؤشر جغرافػى  وهلػؾ فػى حالػة تػوافر لي
 اآلتية : 

 تقديـ طمم بتسجيؿ عامة تجارية لو تسجيميا بحسف نية.  (1 
حػػػػػيف تكػػػػػوف حقػػػػػوؽ فػػػػػى ممكيػػػػػة عامػػػػػة تجاريػػػػػة اػػػػػد اكتسػػػػػبت مػػػػػف خػػػػػاؿ  (2 

االسػػتخداـ الحسػػف النيػػة لمػػا :  ل( ابػػؿ تػػاريط تطبيػػؽ ىػػهه اأحكػػاـ فػػى هلػػؾ 
 نشأ. البمد العاو لو  م( ابؿ منش المؤشر الجغرافى الحماية فى بمد الم

 ( 6( فقرة )94االرتثناء الثالث : م)
يتعمػػؽ بمؤشػػر جغرافػػى خػػاص بػػأي بمػػد عاػػو يمكػػف اعتبػػاره مػػف ابػػؿ بمػػد عاػػو مخػػر 

عمييػػا مطابقػػة لمعبػػارل المألوفػػة فػػى المغػػة  تعمػػؽ بسػػمع لو خػػدمات المؤشػػر الػػداؿفيمػػا ي
 العاو. الدارجة عمى لنيا اأسـ الدارج ليهه السمع لو الخدمات فى لرااى هلؾ البمد 

وكهلؾ فيما يتعمؽ باشارل جغرافية خاصة بأي بمد مخر فيما يتعمػؽ بانتػاج الكرمػة التػى 
تعتبػػػر المؤشػػػر الػػػداؿ عمييػػػا مطابقػػػة لألسػػػـ الػػػدارج لنػػػوع مػػػف اإلعنػػػام الموجػػػودل فػػػى 

 ه اتفاؽ منظمة التجارل العالمية.لرااى هلؾ البمد العاو اعتبارًا مف تاريط نفا
 

 

The End of the Document                                                              
 
 

 
 


